Číslo :
4
Ročník: IV

4. ledna 1987

R

E

S

P

U

B

L

I

C

A

Opojení
Vy krídla! Poslove! Vy světelé hlasy ech!
Vy stíny motýlí, jichž roj se na mne slétá!
Vy slova neznáma mých příštích bratří,všech!
ký nejsme z tohoto světa.
Otokar Fischer /1883 - 1938/

ČSSR. Na obnovu vnějších ekonomických vztahů bylo nutno obětovat v
podstatě celý přírůstek národního důchodu. V prvních dvou letech minulé
pětiletky došlo k plánovitému zpomalení dynamiky rozvoje.s ročním průměr
ným růstem národního důchodu jen 0,7%» Svatopluk Potáč, místopředseda vl
ády ČSSR v Rudém právu 23.XII.86.
ČSSR. Obchod je ve vztahu k výrobě něco jako chudý příbuzný. Jedno
duše musí od výroby brát co mu dodá. Především v, předvánoční době jsem se
často sama styděla, jaké nemoderní a nepěkné zboží zákazníkům musíme nabí.
zet. Často jsme si kladly se spolupracovnicemi otázku, proč takové zboží
výroba stale ještě dělá. Odpověá jsme si daly samy, nebylo to nic těžkého
- má předem,zajištěný odběr, a tak proč by se snažila dělat něco jiného?
Rudé právo 23.XII.86.
SSSR. XXVII. sjezd sleninskou odvahou zavrhnul dogmatismus a nabral
kurs na přestavbu, kterou právem můžeme označit jako revoluci v revoluci.
Příliš dogmatismu a obava před novým zabrzdily náš pohyb. Nedostatek rea
lismu a zdravého rozumu, hypnóza frází, smiřování se s nedostatky, zveli
čování úspěchů, to vše bylo na škodu naší velké věci. Aby bylo více soci
alismu, je nutné, aby bylo méně dogmatismu.. V ideálním případě, by neměl
být-vůbec. Jestliže nahlédneme do statistických příruček, můžeme se přes
vědčit,- že rok 1982 byl nejchudším rokem v našem ekonomickém kalendáři za
všechna - mírová léta sovětské vlády. Rudé právo 23.XII.86.
Západní Berlín. Americká televizní vysílačka v Západním Berlíně RI
AS počítá pro začátek se čtyřhodinovým vysíláhím, které se bude převážně
zabývat zpravodajstvím a publicistikou. Rudé právo 23.XII.86.
Maďarsko. Z Národní banky se vyčleňují tři obchodní banky, které bu. dou fungovat jako účastinné společnosti. Deset specialisovaných•peněžních
. ústavů profinancování technického rozvoje a inovace v podnicích přechází
na formu akciových společností. Rudé právo 23.XII.86. •
SSSR. Politické byro ÚV KSSS na svém čtvrtečním zasedání projednalo
otázky vytvoření a činnosti společných podniků a sdružení za účasti sovět
ských a zahraničních organizací a firem v Sovětském svazu. Byly schváleny
organizační, ekonomické a právní základy dalšího rozvoje společné výrobní
činnosti sovětských podniků s jejich partnery ze socialistických zemí i z
kapitalistických a rozvojových států. Rudé právo 27.XII.86.
Bulharsko. Rekordman a mistr světa, věhlasý vzpěrač Bulhar Naum Šalamanov /19 let/zůstal po mezinárodním turnaji v Austrálii, odkud mu org
anizace australských Turků pomohla, jako Turkovi /Naim Sulejmanov/ odlet
ět via Londýn do Ankary. Bulharská vláda se domnívá, že byl unesen. Tygodnik Powszechny 51-52/86.
Čína. Pekingský tisk přináší, že přes 2C0 deficitových podniků v Pe
kingu, od doby, kdy v červenci tohoto roku byly-postoupeny družstvům, ro
dinám či soukromníkům, nejen, že vyrovnalo deficit, ale zíkalo nadproduk- ci. V Pekingu je takových podniků dnes již přes 1300. V ČLR v soukromém
sektoru pracuje kolem 20 milionů osob a počet privátních podniků výrobní
ch i rtěch ve sféře služeb obnáší 11,7 milionů. Tygodnik Powszechny 51/86.

Polsko. Kisiel: Kdo si pamatuje předválečnou Varšavu, kdo se tu ne
rodil a chodí nočním městem a cosi pamatuje, ten se dnes cítí nesvůj^ ja
ko ve snu avšak zachráněný starý kostel, důvěrná místa, mu připomenou, že
to není sen, že to je skutěčnost, jenomže, velmi divná. Ale vše co je pra
vdivé, je vždycky divné: tak to napsal lord Byřon. Před rokem, v tu samou
dobu jsem se prodíral po zalité féérií. ohromných, neposedných stále- se or
giasticky přelévájích neonech vyhlášené vídeňské Iíariahilf erstrasse. Líbi
lo se mi tam, neřeknu: nikdy se nezříkám bohatství, efektu, blesku i když
cizího, kult’’mamonu" to je kult lidské energie, lidského společného úsilí,
je to teplo blahobytu, výhody, někdy i rozšířeného luksusu, společné tep
lo společenství logicky pracujících /nebot známe též pracovitost nelogic
kou, bez hlavy a paty, známe úsilí spějící do temné prázdnoty/zcož je tr
iumf člověkasnad přírodou. A zda-li pak je Varšava stolica? Zas co do stolecznosti fasonové, efektní, blichtrovej, jakéui i v nějtěžších časech
měla předválečná Varšava, to už je celkem jiná matéria. Taxikář hovoří:
v Polsku je 99% lidí pro vládu, ale já, cholera, vždycky vozím zrovna to
jedno procento. Pen-Club byl, ale sie zbyl. - Zahubil ho vnitřní konflikt
říká řečník. Ten má ale zdraví k nalhávání, kůň by se usmál. Tygodnik Powszechny 51-52/86.
SSSR. S.Rajevskaja, matka pěti dětí, Cherson: Aby mně bylo rozuměno
především řeknu několik slov o sobě. Idám 44 let, v manželství jsem byla
24 roků, mám 5 dětí. V současné době se starám oděti sama. Že jsem se ro
zhodla napsat způsobila náhoda. Prostojíc více než dvě hodiny ve frontě
na rajčata, nemohla jsem jich vzít tolik, kolik potřebuje má rodina: fro
nta to zabránila prodavači. Zřídili normu kolik se může dát jednomu kupu
jícímu. Je smutné, že u nás ještě není dostatek produktů, Znamená to, že
za vším se musí stát ve frontě. Ba mlékem, na tvaroh, na rajčata, na br
ambory, na přijetí u lékaře… Počítej, půl dne se prostojí ve frontě.
Mezitím, ale musím udělat nějaký oběd pro 5 lidí. Potom poumývat,. pouklízet, zalátat, zaštepovat ponožky. A to jen když neonemocní. Samozřejmě,
pro to abych stála ve frontách či běhat po trhu za tím nepostradatelným,
jsou ovšem nutné peníze. No, ale než já udělám všechnu neplacenou domácí
práci, na placenou už mi zůstává málo času, málo sil a málo zdraví. K 21
hod. jsem jak vyždímaný čitron. Víte, že jesliže bych tu energii, tu prá
ci kterou jsem vložila do rodiny, do dětí, vložila do výroby,.byla bych
zcela určitě Hrdinou práce. Takže, to vypadá, že mít pět dění, z mého poh
ledu - je tkřka provinění. Chtěla bych věnovat více každému pozornosti.
A ne se utrhovat ke křiku, když dítě prosí zmrzlinu a nebo okamžitě zapl
atit cestu do divadla, a nelátat mnohokrát nošené-přenošené, ale naopak
čokoládkou* podarovat. Dostala jsem přes rajspolkom domácí práci. Píšou v
novinách, ukazují v televizi, že vícedětná žena je u nás obklopena tím i
oním. A já vám řeknu: ona je odklopena především starostmi a problémy. Konca i kraja im ne vidno. Pijí děti první ažtřetí třídy ve Škole mléko. A
já platím 50%. Jak.to vynadá? Všechny služby i chleba já platím jak všich
ni a za pohár mléka - o kopejku míň. Na účet oblékání, obuvi, školních po
můcek hovořit nechci. Všichni jsme lidé dospělí a víme kolik a čeho je tř
eba jednomu školáku. Víme jaké je to vše kvality i kolik to ptojí. A já
to musím ještě násobit pěti. Napadá mě taková úvaha: asi mají pravdu ty
ženy, které se neobloží dětmi. Pro ně jsou - kina a divadla, pro nich js
ou kavárny, aby si mohly odpočinout cd plotny. Pro ně jsou domy oddychu,
sanatoria, rekreační tábory - je tam pošlou odbory na bezplatnou poukázku.
Oný jsou moderní, udržované manikýrou, příjemné v jednání. Potichoučku se
vyučily, a ne špatně se zavedly. A tady mlátíšssebou, jak ryba o led. Jak
mile vyřešíš jeden problém, na jeho místo se vyhrnou hned dva. Ale seber
te mně třeba jen jednoho syna - ne otdam. Pravda, 24.XI.86.
SSSR. V.ltichajlov, hiävní architekt Kurska: Teprve nedávno Kurský
gorispolkom přijal opatření o projektování v tomto čtvrtletí, víceposcho.dových obytných domů. Je nutno přímo říci, že toto řešení bylo .přijato
pod nátlakem obvodního výboru strany. Je to v rozporu s míněním účastníků
konkursu,většinou obyvatel města, specialistů i proti zdravému rozumu. Převším tyto domy pokazí siluetu pamětníka architektury republikového význa
mu, jež je nablízku, - starobylého Znamenského kláštera. Zkrátka, stalo se
něco ve smyslu hry na glasnost. Ú moci zůstává stále ještě ten dávno zko
mpromitovaný nátlakový přístup. Pravda 24»XI.86.

